Informace společnosti ABCERT
Nové logo EU pro označování biopotravin / nařízení
(EU) č. 271/2010
Vážení,
Na základě nařízení (ES) 834/2007 a (ES)
889/2008 vstoupily k 1. lednu 2009
v platnost nové předpisy ES týkající se ekologického zemědělství. Pro zpřehlednění a
lepší orientaci u produktů vyráběných podle
těchto nařízení bylo nyní vytvořeno evropské
logo, které má posílit důvěru spotřebitelů
v tyto produkty a celkově podpořit rozvoj
ekologického zemědělství v Evropě. Toto
nové logo musí být v budoucnu požíváno
povinně u všech předbalených bioproduktů
a může být volitelně používáno i u dalších
produktů ekologického zemědělství (například dovážených ze třetích zemí).
Koncem března 2010 zveřejnila Evropská
komise nařízení (EU) 271/2010 o novém
evropském logu pro bioprodukty („Nařízení
EU k logu na označování bioproduktů“),
v němž jsou uvedeny požadavky na podobu
tohoto loga a definovány prováděcí předpisy
týkající se jeho používání.
Tímto dopisem Vás chceme informovat o
všech změnách, ke kterým v rámci tohoto
nařízení EU dochází.
Na základě tohoto nařízení došlo ke třem
změnám ve značení bioproduktů:

1. nové EU-logo pro bioprodukty
2. jednotné kódy EU pro kontrolní místa
(CZ-BIO-002 pro ABCERT AG)

3. navíc: údaj o geografickém původu přísad pocházejících z ekologického zemědělství.

1. Nové logo EU pro označování bioproduktů
Předbalené potraviny musí být tímto novým
logem povinně označovány od 01. července 2010.
Předbalené potraviny jsou „potraviny, které
jsou konečným spotřebitelům a kolektivním
zařízením nabízeny bez dalšího zpracovávání, a které sestávají z potraviny a obalu,
do nějž byla tato potraviny před prodejem
zabalena, bez ohledu na to, zda je potravina
do tohoto obalu zabalena zcela nebo jen

částečně, avšak vždy tak, aby zabalený
obsah již nemohl být měněn bez otevření
nebo změny obalu“.
Kromě toho je možné používat toto logo i
pro označování dovážených produktů nebo
zpracovávaných, nepředbalených biopotravin (tzv. „bioprodukty 95%“).
Tímto novým logem nesmí být označovány
produkty, které nespadají pod nařízení o
ekologické produkci a označování ekologických produktů, zkráceně „Eko-nařízení“) –
např. kosmetika, dále produkty, u nichž přísady z ekologického hospodářství nedosahují 95% hmotnostního podílu, produkty,
jejichž hlavní složka pochází z lovu nebo
rybolovu
a
produkty
pocházející
z přechodného zemědělství.
Kromě toho není v současné době možné
používat nové bio-logo k označování vína
vyrobeného z hroznů z ekologického zemědělství. Používání tohoto loga k označování
vína bude možné až po schválení nových
pravidel EU pro vinařství.
V požadavcích na používání nového biologa je mimo jiné definována i jeho přesná
podoba, tj. použité barvy, minimální velikost
při použití samotného loga a při použití loga
v kombinaci s dalšími grafickými nebo textovými prvky. Podle tohoto nařízení může být
bio-logo za přesně definovaných podmínek
použito i společně s národním nebo soukromých logem (např. český grafický znak
ekologického zemědělství). Směrnice definující podobu tohoto loga naleznete
v nařízení (ES) č. 271/2010 (viz příloha).
Nové bio-logo vč. číselného kódu a uvedení
původu produktu můžete začít používat
ihned.
Bio-logo se musí jednou objevit společně (ve
stejném poli) s novým číselným kódem a
s uvedením původu produktu (tzv. „povinné
pole“). Kromě toho může být toto logo použito opakovaně (libovolně často) i na dalších
místech obalu.
Údaje se nachází „ve stejném poli“
v případě, že je spotřebitel může číst bez
nutnosti otočení obalu.
Další informace týkající se používání biologa EU naleznete také na webové stránce
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http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu
-policy/logo_cs

2. Sjednocené používání číselných
kódů jednotlivých kontrolních míst
v rámci Evropy
Tímto novým nařízením došlo
k zavedení jednotných číselných
v rámci celé EU.

také
kódů

Původní číselný kód ABCERT AG:
CZ-BIO-ABCERT-02

Změna u spotřebních lhůt na etiketách zboží a obalech
Zabalené a etiketou opatřené produkty ekologického hospodářství, které byly vyrobeny
před 01. červencem 2010, mohou být prodávány bez časového omezení.
Obalový materiál, u nějž dosud nebylo použito nové značení podle nové eko-směrnice,
smí být používán do 01. července 2012
(dotisk a používání). T.z., že produkty zabalené podle přechodných pravidel po
01.červenci 2012, již nesmí výrobce ani
balící firma uvádět do oběhu. Avšak prodej
zásob tohoto zboží v rámci maloobchodu je
podle aktuálního výkladu povolen bez omezení.

Nový číselný kód ABCERT AG:
CZ-BIO-002

3. Údaj o geografickém původu produktu
Kromě toho bylo zavedeno povinné značení
geografického původu výchozích surovin ze
zemědělské produkce, a to hned pod číselným kódem. Nařízení připouští tyto varianty
značení geografického původu:
•

"zemědělská produkce EU“ v případě původu výchozích surovin ze
zemědělské produkce EU;

•

"zemědělská produkce ze zemí mimo EU" v případě původu výchozích
surovin ze zemědělské produkce
třetích zemí;
"zemědělská produkce EU/mimo
EU“ v případě původu výchozích surovin jak ze zemědělské produkce
EU, tak i mimo EU (ze třetích zemí);

•

Samozřejmě Vás budeme i nadále informovat o všech aktuálních změnách týkajících
se nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, zkráceně „Ekonařízení“.

Český grafický znak ekologického zemědělství („ZEBRA“) je stále platný a je nutné jen také dávat na obaly.

S přátelskými pozdravy
ABCERT AG

•

uvedení pouze názvu země (i jako
další údaj) v případě původu veškerých výchozích surovin ze zemědělské produkce jedné země (např.
„Česká republika“).
Přísady a příměsi v množství nižším než 2
hmotnostní procenta z celkového množství
přísad zemědělského původu není nutno
zohledňovat.
Text „EU“ nebo „mimo EU“ nesmí být uveden v nápadnější barvě, velikosti nebo nápadnějším typem písma než obchodní značení výrobku.
Údaj o geografickém původu je povinný
pouze u produktů, které budou označeny
novým bio-logem EU.
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Příklady použití nového evropského BIO loga v souladu s nařízením (EU) č. 271/2010
Příklad produkt / skupina

kód

evropské BIO logo

údaj o původu

Eko müsli se slunečnicovými semínky, maloobchodní balení 500g
nebo
Eko smíšený chléb se slunečnicovými semínky,
hotové balení 750g

!

!

!

Eko pečivo v prodejním regále, původ surovin
Německo/zámoří

!

~

Eko směs vloček (balení) Big Bag, země původu
Německo

!

~

v případě použití loga:
bez použití loga:

!

stravování: !
jinak:

~

v případě použití loga:
bez použití loga:

Eko brambory, maloobchodní balení 2,5 kg,
země původu Německo
Eko játrovka ve skle, jemně kořeněná, země
původu masa: Německo, země původu koření:
EU (podíl koření ze zemí mimo EU < 2%)

!

!

!

!

!

!

Eko losos, evropská akvakultura

!

!

!

eko banány z Ecuadoru r

!

~

!

~

při prodeji zařízením společného

Eko mrkev, bedýnka 10 kg, země původu Německo

CZ-BIO-002
zemědělství EU / mimo EU

!

~

v případě použití loga:
bez použití loga:

Údaj o původu - možnosti

nebo

nebo

CZ-BIO-002
zemědělství EU

CZ-BIO-002
zemědělství EU / mimo
EU

!

~

CZ-BIO-002
zemědělství Německo

nebo

víno z hroznů z ekologického zemědělství, láhev
0,75l, země původu Itálie
sardinky v ekologickém olivovém oleji, země
původu Španělsko
jablečná šťáva z přechodu na ekologické zemědělství
Eko kosmetické výrobky

X

Základní müsli s ořechy z ekologické produkce

!

CZ-BIO-002
zemědělství EU

v případě použití loga:
bez použití loga:

CZ-BIO-002
zemědělství EU / mimo EU

!

~

CZ-BIO-002
zemědělství mimo EU

!
!
!

X

~

(označení země původu je možné i bez evropského BIO loga)
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! = povinné/povinný

~ = nepovinné

X = není povoleno
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